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038 VELKÝ HÁJEK
Přírodní památka Velký hájek v kat. území Šlapanice s výměrou 2,57 ha a
ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání fragmenty teplomilných
společenstev na skalních útvarech z kulmských slepenců a fragmenty lesních společenstev suťového a dubohabrobého lesa a teplomilné doubravy. Leţí v nadmořské výšce 221265 m n.m. a je tvořena hřbetem nad levým břehem Říčky nedaleko severního okraje
Šlapanic. Hřbet je tvořen kulmskými slepenci, které v severozápadní a západní
části vystupují ze svahů v podobě skalek.
Vyšší skalní stupeň nad silnicí je patrně
výsledkem terénních úprav při její výstavbě. V západní části hřbetu nad silnicí
jsou půdy mělké a vysychavé, umoţňující
původně růst jen nízkého travního porostu s ojedinělými stromy a keři (dnes světlina klíčová z hlediska výskytu cenných
teplomilných společenstev). Po zbývajícím
území jsou půdy hlubší a dnes v nich
prospívá listnatý les.
Zvláště chráněné druhy dřevin jsou
zastoupeny více vzrostlými dříny obecnými (Cornus mas) po obvodu světliny nad
silnicí. Podél okraje severního zase lze
rozlišit ojediněle teplomilný dub šípák
(Quercus pubescens). Další významné
druhy jsou v horních partiích severního
svahu pod světlinou nad silnicí zastoupeny četnějším brslenem bradavičnatým (Euonymus verrucosa), v dolních partiích stejného
svahu pak bylo v posledních letech vysazeno několik klokočů zpeřených (Staphylea pinnata). Na některých starých dubech cizopasí ochmet evropský (Loranthus europaeus). Po
obvodu světliny nebo jinde v porostech můţeme vzácně narazit na jilm polní (Ulmus
minor). V úpatí severního svahu na topol černý (Populus nigra). Ze zarůstající meze podél
západního okraje horního vysazeného porostu je uváděna jabloň lesní (Malus sylvestris)
nebo hrušeň polnička (Pyrus pyraster).
Zvláště chráněné druhy rostlin jsou v území zastoupeny 6 druhy rostoucími především na volných osluněných plochách zdejší světliny. Jde o chrpu chlumní (Cyanus
triumfettii), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), diviznu fialovou (Verbascum phoeniceum), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) a zlatovlásek obecný (Aster linosyris). Další dva druhy jsou odtud uváděny z minulosti: lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera) a oman oko Kristovo (Inula oculus-christi).
Na temeno světliny navazující lesní porost teplomilné doubravy ukrývá ještě další tři lesních druhy: lilii zlatohlávek (Lilium martagon), medovník velkokvětý (Melitis mellisophyllum) a plamének přímý (Clematis recta). Přehled dalších vyskytujících se ohroţených
druhů zařazených na Čeveném seznamu flóry České republiky obsahuje více neţ 40 dalších taxonů. Především jde o světlo a teplomilné druhy volných travnatých či skalnatých
ploch: pochybek prodlouţený (Androsace elongata), česnek ţlutý (Allium flavum), hvozdík Pontederův (Dianthus pontederae), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), modřenec
chocholatý (Leopoldia comosa), pryšec mnohobarevný (Euphorbia epithymoides), sesel
fenyklový (Seseli hippomarathrum), sesel sivý (Seseli osseum), silenka ušnice (Otites cuneifolius), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), kakost krvavý (Geranium sanguineum), záhořanka ţlutá (Orthanta lutea), rozrazil časný (Veronica praecoox), rozrazil rozpro3
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střený (Veronica prostrata), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicata), divizna rakouská (Verbascum austriacum), mateřídouška časná (Thymus praecox), mochna písečná
(Potentilla arenaria), pomněnka řídkokvětá (Myosotis sparsiflora), pupkovec pomněnkový
(Omphalodes scorpioides) nebo smldník jelení (Peucedanum cervaria). Relativně četně
jsou zastoupeny i druhy lesa: dymnivka plná (Corydalis solida), kamejka modronachová
(Aegonychon purpurocaeruleum), violka divotvorná (Viola mirabilis), prvosenka jarní (Primula veris) nebo zapalice ţluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). Významné druhy trav jsou
zastoupeny kavylem vláskovitým (Stipa capillata), kostřavou walliskou (Festuca valesiaca), ostřicí nízkou (Carex humilis), ostřicí stepní (Carex supina), vousatkou prstnatou
(Botriochloa ischaemum) nebo strdivkou sedmihradskou (Melica transsilvanica).

V roce 1953 ještě bylo v nejvyšších
partiích přírodní památky vedle areálu
cihelny pole (les tu byl vysázen aţ
později).

Ještě v roce 1866 byl Hájek popisován jako travnatá a pomístně křovinatá stráň s osamocenými duby. Patrně
však nemalé partie temene či severních
svahů měly tradiční podobu lesa, byť
snad značně prořídlého či omlazujícího. V roce 1953 jiţ byla celá západní část porostlá
zapojeným lesním porostem. Pouze západní světlina nad silnicí zůstávala otevřeného
charakteru. Celá východní horní část, v sousedství dnešní cihelny, byla ještě zemědělsky
obdělávána. Někdy po roce 1955 došlo k jejímu zalesnění dubem. Zvláště po obvodu lesního porostu v sousedství cihelny docházelo v následujících desetiletí k výsadbám některých cizorodých druhů jako je pámelník bílý (Symphoricarpos rivularis) nebo šeřík obecný
(Syringa vulgaris).

Pohled na Velký hájek (v
pozadí na obzoru) od jihozápadu z přírodní památky Andělka a Čertovka – z
Puštoru
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Pohled na Velký hájek od západu od „Padělků“
(vlevo dole v popředí dobře patrná západní světlina nad silnicí,
vpravo nahoře začátek areálu zdejší cihelny při horním okraji přírodní památky)

Pohled na západní světlinu nad silnicí
(pouze zde v rámci celého lesního území prosperují unikátní teplomilná společenstva)
6
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Pohled na západní světlinu Velkého
hájku, v pozadí na obzoru památné
místo bitvy u Slavkova - Ţuráň

V roce 1992 se jiţ lokalita potýkala s některými problémy. Okrajové partie světliny nad silnicí byly
plošně atakovány spontánním rozšiřováním porostů trnky obecné (Prunus spinosa) a náletu jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). Nálet jasanu se příliš zahušťoval rovněţ v
navazujícím zalesněném temeni. Po
značných plochách lesa byl zapojený keřový podrost bezu černého
(Sambucus nigra). Podobně v horní
relativně nedávno zalesněné části v
sousedství areálu cihelny dominoval
v keřovém patře po velkých plochách bez černý a v nemalém rozsahu zde byl zastoupen
také cizorodý šeřík obecný (Syringa vulgaris) či trnka obecná. Prakticky po celé zalesněné
části území se nadále zahušťovaly a rozšiřovaly porosty cizorodé netýkavky malokvěté
(Impatiens parviflora).

Ve vyšších zadních (dále od silnice) partiích lesa byl v rámci managementu v posledních letech v několika etapách redukován neţádoucí podrost bezu černého

7
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Prakticky celé území Velkého hájku bylo ještě před několika roky zasaţeno masivním rozvojem cizorodé netýkavky malokvěté. Nemalé části se jiţ podařilo v rámci systematického
magamenetu (výhradně ručním individuálním vytrháváním těchto jednoletých rostlin s
celým kořenovým systémem) tohoto neţádoucího druhu zbavit.
Od roku 1998 začaly být zdejší problémy postupně řešeny prováděním dílčích rekonstrukčních zásahů. Do roku 2003 bylo ve dvou etapách provedeno odstranění nadměrného keřového podrostu bezu černého, při úpatí severních svahů bylo provedeno dílčí
odstranění vzrostlého cizorodého akátu, v rámci světliny nad silnicí a navazujícím zalesněném temeni byla provedena radikální redukce spontánního náletu jasanu ztepilého,
v dolních partiích jiţního svahu světliny pak bylo provedeno kompletní odstranění porostů trnky obecné. V rámci zásahů byly podle potřeby prováděny také sanační zásahy po
větrných smrštích. Od roku 2004 je věnována systematická pozornost eliminaci rozvoje
netýkavky malokvěté v jiţním svahu světliny nad silnicí a také v navazující ploše zalesněného temene. V letech 2007-2008 byly provedeny dvě etapy odstranění nadměrného
keřového podrostu bezu černého se současným odstraňováním cizorodého šeříku obecného a redukcí trnky obecné v horním vysázeném porostu v sousedství areálu cihelny.
Dnes po mnohaletém úsilí lze konstatovat, ţe systematicky a cílevědomě prováděné zásahy vedly k celkové stabilizaci území z hlediska zájmů ochrany přírody. Zvláště v
souvislosti se světlinou nad silnicí a přilehlými lesními porosty kde se vyskytují prakticky
všechny významnější druhy rostlin. Odstranění souvislých keřových porostů bezu černého v lesních porostech vedlo k optimalizaci podmínek pro rozvoj bylinného patra (ovšem
současně s rozvojem porostů cizorodé netýkavky malokvěté) a celkovému zpřírodnění a
estetickému zhodnocení porostů. Populace všech zvláště chráněných druhů rostlin jsou
stabilizované a zpravidla v menším nebo větším rozvoji. Podobně i pokud jde o řadu dalších ohroţených druhů. Odstranění cizorodých či neţádoucích dřevin vedlo k uvolnění a
podpoře cenných dřevin jako je dřín nebo brslen bradavičnatý. Zásadním způsobem byl
8
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ovlivněn i krajinný ráz území. Přes uvedené pozitivní dopady realizovaných zásahů se
v území stále projevují některé negativní jevy. Snad nejviditelnější a nejváţnější je zamoření naprosté většiny lesa vitálním rozvojem cizorodé netýkavky malokvěté v bylinném
patře.

Jak husté porosty netýkavky malokvěté ve
Velkém hájku dnes jsou ukazují tyto
snímky s dobře patrnou hranicí ošetřených a neošetřených ploch. I přes tento
masový a na první pohled jiţ neřešitelný
rozvoj je na základě zkušeností s eliminací tohoto rostlinného druhu v tomto území
v posledních letech reálné, ţe se můţe do
několika let podařit jeho úplné potlačení.

Území je s ohledem na stáří dubů
velmi citlivé na větrné smrště a poměrně
často zde dochází k vývratům nebo pádům stromů, které jsou navíc jako dřevo
zcizovány. Přesto, ţe jde o cenné mikrobiotopy. Mimo jiné z hlediska dodnes se vyskytující zbytkové populace brouka roháče
obecného (Lucanus cervus). Teplomilné porosty na temeni navazujícím na světlinu jsou
soustavně atakovány spontánními nálety jasanu ztepilého. Travobylinné porosty na temeni západní světliny jsou poněkud postiţeny jiţ dlouhodobým soustřeďováním stařiny.
Západní mez podél horního vysazeného porostu je téměř souvisle zarostlá některými
druhy keřů. Zvláště trnkou obecná a cizorodým pámelníkem bílým. V území samozřejmě
probíhá trvalý a mnohdy překotný samovolný vývoj dřevinného patra, který můţe ohroţovat volné plochy s cennými společenstvy, ţádoucí charakter té které plochy nebo omezovat v rozvoji významné druhy či jedince dřevin. Podobně můţe docházet k neţádoucímu dlouhodobému vývoji travobylinných porostů s hromaděním stařiny se sniţováním
druhové rozmanitosti včetně ústupu jednotlivých významných druhů.
9

Šlapanické slepence

039

MEZI STALETÝMI DUBY

Naprostá většina přírodní památky je dnes porostlá listnatým lesem. V severních
svazích jde o les suťový s převahou dubu letního (Quercus robur), habru obecného (Carpinus betulus) a lípy srdčité (Tilia cordata) a vtroušenou babykou obecnou (Acer campestre). Při úpatí svahů roste olše lepkavá (Alnus glutinosa) a četněji jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior). Na temeni hřbetu jde o porosty s převahou habru obecného. V jiţních svazích
pod západní světlinou nad silnicí jde o teplomilnou doubravu s převahou dubu letního a
habru obecného.

(27.3.2009)

10
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(15.8.2008)

Pěšinou po temeni
(15.8.2008)

(9.5.2008)
Keřové patro není ve zdejších porostech zpravidla vyvinuto nějak bujně. Oproti
všem ostatním zdejším územím však pouze zde lze vzácně narazit na další dva druhy keřů: zimolez obecný (Lonicera xylosteum) nebo kalinu obecnou (Viburnum opulus).

Zimolez obecný

11
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Kalina obecná
Charakteristický je pro zdejší les výskyt četných staletých mohutných dubů letních dosahujících průměrů kmene aţ kolem jednoho metru a výšky přes 25 metrů.
Zvláště v mimovegetačním období, ale i v době plné vegetace jsou některá místa díky staletým dubům neobyčejně působivá. V časném jaru, ještě před olistěním stromového patra po většině lesa pestře rozkvétá jeho bylinné patro. Převaţuje dymnivka dutá (Corydalis
cava) a dymnivka plná (Corydalis solida). Další druhy jsou
zastoupeny sasankou hajní
(Anemone nemorosa), sasankou
pryskyřníkovitou (Anemone rununculoides) nebo kopytníkem
evropským (Asarum eurpaeum).

Na temeni podél pěšiny

12
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Podél pěšiny vedoucí jiţním úpatím
pod západní světlinou a stoupající
nahoru do lesa.

Podél severního úpatí

13
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V teplomilné doubravě přímo navazující na západní světlinu dodnes ojediněle rostou i některé vzácné lesní druhy. Dva z nich jsou druhy zvláště chráněnými v kategorii
ohroţených. Lilie zlatohlávek (Lilium martagon) rozkvétá zpravidla kolem poloviny července, v některých letech vůbec. Medovník velkokvětý (Melitis melissophyllum) zde kvete během druhé poloviny května.

Medovník velkokvětý
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Lilie zlatohlávek
Ohroţené druhy z Červeného
seznamu jsou zastoupeny pomístním
porostem kamejky modronachové (Lithospermum purpurocaeruleum), která
zde kaţdoročně rozkvétá zase v první polovině května. Další pomístní porost tohoto druhu je moţné objevit v dolních partiích západní světliny hned nad silnicí.

Kamejka modronachová

15
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Zdejší bylinné patro přírodě blízkého charakteru je oţiveno i některými dalšími
klasickými lesními druhy jako je drobný pstroček dvouprstý (Majanthemum bifolium),
černýš hajní (Melampyrum nemorosum), konvalinka vonná (Convallaria majalis), mařinka
vonná (Galium odoratum) nebo krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa). Především bohaté
porosty konvalinek jsou pro zalesněné temeno hřbetu charakteristické. Rozkvétají zpravidla během druhé poloviny května.

16
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Koncem
května
rozkvétají pod horní hranou severního svahu v
některých partiích bohaté
porosty jestřábníků (Hieracium sp.) a dodávají
těmto stinným místům ve
zdejším lese neobvyklý
ráz.

V jihovýchodním nejvyšším segmentu území jde o uměle vysázený porost s převahou dubu letního s vyšším zastoupením javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a javoru
mléče (Acer platanoides). Podél západního okraje uvedeného vysazeného lesního porostu
jsou fragmenty bývalé travnaté meze s ovocnými stromy a keři. Mez je dnes značně zarostlá některými druhy keřů. Především trnky obecné (Prunus spinosa) a také cizorodým
uměle vysázeným pámelníkem bílým (Symphoricarpos rivularis). Mimo jiné jde o místo
přeţívající růţe galské (Rosa gallica). Uváděna je odtud i jabloň lesní (Malus sylvestris)
nebo hrušeň polnička (Pyrus pyraster).
17
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040 ZÁPLAVA KOKOŘÍKŮ
Jednak ve zdejších porostech teplomilné doubravy a také v severních partiích Andělky a Čertovky pod vrstevnicovou pěšinou jiţ s dozníváním pestrobarevného jarního
aspektu během druhé poloviny dubna se rychle rozrůstají a vzrůstají porosty kokoříků.
K jejich rozkvětu pak dochází během první poloviny května. V dotčených plochách, zvláště na nedaleké Andělce a Čertovce, jde mnohde o opravdovou
záplavu těchto rostlin. Rostou
zde dva druhy: kokořík vonný
(Polygonatum odoratum) a také
kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum). Zatímco zde na
Hájku převaţuje kokořík mnohokvětý, tak na Andělce jsou
početněji zastoupeny oba druhy.

Kokořík mnohokvětý

18
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Kokořík
vonný

19
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041 PESTROBAREVNÉ POROSTY
Pouze světlina v západní části hřbetu s výstupy skalního podloţí a mělkými vysychavými půdami hostí druhově pestrá teplomilná společenstva s jen roztroušenými dřevinami, především keři jako je růţe šípková (Rosa canina), ptačí zob obecný (Ligustrum
vulgare) nebo řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus). Je aţ k neuvěření kolik druhů
rostlin a trav zde lze během sezóny objevit. Přitom jde o tak omezenou plochu. I to je doklad mimořádného významu i těch nejmenších ploch z hlediska ochrany genofondu –
druhové rozmanitosti. Jaro zde kaţdoročně od konce března do dubna začíná rozkvětem
posledních trsů koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), ţlutými přízemními porosty
sytě ţlutých mochen písečných (Potentilla arenaria) a bohatým rozkvětem drobných jarních efeméru včetně lomikámene trojprstého (Saxifraga tridactylites).

Jaro začíná (10.4.2008)

20
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Sytě ţluté porosty mochny písečné
(10.4.2008)

Rozkvět dřínů obecných po obvodu světliny
(27.3.-10.4.2008)

21
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Působivý rozkvět bohatých porostů pryšce mnohobarevného hned nad silnicí
(21.4.2009)
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Rozkvět bohatých porostů pryšce chvojky, snědku Kochova a roţce rolního
na temeni světliny (9.5.2008)

Čilimník poléhavý (28.4.2009)

Porosty svízele sivého
(20.5.2008)
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Záplava slziček – hvozdíků (20.5.2008)

Na plno rozkvetlé
teplomilné porosty s
kostřavami, hvozdíky
nebo svízelem sivým
(20.5.2008)
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Asi nejpůsobivější bývají návštěvy světliny v době rozkvětu malebných bukvic lékařských (Betonica officinalis) na temeni světliny v polovině července, ale hlavně od poloviny května do poloviny června v době maximálního rozkvětu tolity lékařské (Vincetoxicum hirundinaria ) a kakostu krvavého (Geranium sanguineum) ve svazích k silnici. Bohaté mozaikovité aţ vzájemně se prolínající porosty obou druhů dodávají tomuto místu
specifický a neopakovatelný charakter.

Působivé promíchané porosty tolity lékařské a
kakostu krvavého (20.5.2008)
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Mařinka psí (9.7.2009)
Zrání kostřav (12.6.2008)

Klinopád obecný (9.7.2009)

Kvetoucí porosty devaterníku
velkokvětého (9.7.2009)
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Rozkvět bukvice lékařské na temeni
světliny (15.7.-15.8.2008)

Rozkvetlé porosty divizny rakouské (15.7.-1.8.2008)
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Dominance bělostných porostů bělozářky větevnaté (1.8.2008)

Rozrazil klasnatý (1.8.2008)

Sesel sivý (1.8.2008)
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Léto na světlině (15.-22.8.2008)
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Léto na světlině (15.-22.8.2008)
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Konec vegetace pak během druhé poloviny srpna ohlašuje rozkvět zahořanky ţluté
(Orthanta lutea) a poněkud později zlatovlásku obecného (Aster linosyris).

Rozkvět
zlatovlásku obecného
(17.8.-12.9.2008)
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042 KŘIVATCE
Ţlutě kvetoucí vytrvalé křivatce patří nejen na Šalapnicku mezi časně kvetoucí
rostliny. Oţivují kaţdoroční příchod jara společně s dymnivkami, plicníky, violkami, prvosenkami a řadou dalších. Ve zdejších chráněných územích lze dodnes objevit 4 druhy
křivatců rozkvétající zpravidla od konce března do konce dubna. Nejrozšířenějším je křivatec luční (Gagea pratensis) rostoucí
nehojně i zde na temeni západní světliny a také na několika místech podél
vrstevnicové pěšiny nedaleké Andělky a
Čertovky. Bohaté porosty křivatce lučního lze záhy z jara obdivovat na Santonu, kde v posledních letech rozkvétají
stovky a stovky těchto rostlin. Především ve svazích pahorku pod kapličkou
nebo na vrcholové plošině, ale roztroušený výskyt tam můţeme registrovat i
jinde – po temenech severního či východního hřbítku, v severní louce pod
mlýnem nebo podél pěšiny od mlýna k
úpatí pahorku.
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Další tři druhy křivatců jsou jiţ daleko vzácnější. Největší z nich (s nejširšími listy)
– křivatec ţlutý (Gagea lutea) dnes roste vzácně podél úpatí severního svahu Velkého
hájku, podél pravého břehu Říčky v rámci nedaleké Andělky a Čertovky nebo v úpatních
partiích skalnatých strání nad Velaticemi. Křivatec rolní (Gagea villosa), zařazený na Červeném seznamu mezi silně ohroţené druhy, roste
v mizivém počtu ve východním svahu hlavního
pahorku Horky. Silně ohroţený velmi drobný
křivatec maličký (Gagea pusilla) můţeme ojediněle dodnes nalézt někde zde ve Velkém hájku, nejspíše ve volnějších plochách lesa porůstajícího temeno širokého hřbetu.

Křivatec ţlutý

Křivatec rolní

Křivatec maličký
33
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043 BÍLÉ KOBERCE
K nápadnému pestrému jarnímu projevu zdejší květeny dochází na temeni západní
světliny koncem dubna a začátkem května, kdy bohatě rozkvétá třemi rostlinnými druhy
v rámci ještě nepříliš vzrostlého travního porostu. Jde o pryšec chvojku (Euphorbia cyparissias) a bíle kvetoucí snědek Kochův (Ornithogalum kochii) a roţec rolní (Cerastium arvense). Porosty bílého snědku jsou pro některá zdejší chráněná území charakteristické.
Nejpočetněji se kaţdého jara objevují na Santonu, zvláště v ploše vrcholové plošiny v okolí zdejší kapličky. Na nedaleké Andělce a Čertovce nebývají podél vrstevnicové pěšiny jeho
porosty nějak zvlášť rozsáhlé a nápadné.
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044 KAKOST KRVAVÝ
Porosty kakostu krvavého (Geranium sanguineum) ve svazích nad silnicí v rámci
západní světliny patří k nejbohatším v rámci všech zdejších územích chránících teplomilnou květenu na kulmských slepencích. Podobně nemálo bohatě je tento druh zastoupen také na Hynčicových skalách. Poněkud méně bohaté porosty lze objevit také v dolních partiích skalního útvaru Andělka, ve středních partiích stráně nad Velaticemi nebo
v některých místech severních svahů Santonu. Na Červeném seznamu naší flóry je zařazen mezi vzácné druhy. V územích roste více druhů kakostů, ale tento charakteristický
druh teplomilných společenstev je snad nejkrásnější. Ještě na podzim prozradí svoji přítomnost typicky načervenalými jemně hluboce vykrajovanými listy.
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045 TOLITA LÉKAŘSKÁ
Ve zdejších teplomilných společenstvech bývá kakost krvavý (Geranium sanguineum) často doprovázen porosty dalšího charakteristického druhu zdejších slepenců. Bílé
kvetoucí tolitou lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria) objevující se ve stejných územích.
Ne vţdy však společně s kakostem krvavým. Třeba na temeni východního hřbítku Santonu.
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046 ZÁHOŘANKA ŽLUTÁ
Aţ koncem léta během druhé poloviny srpna bychom ţlutě kvetoucí záhořanku
ţlutou (Orthanta lutea) v jiných územích hledali marně. Roste jen na zdejší západní světlině nad silnicí. Přímo podél pěšinky šikmo
stoupající od silnice nahoru na temeno
světliny. Na Červeném seznamu naší flóry je
dnes zařazena mezi ohroţené druhy. Objevuje se tu aţ několik desítek těchto jednoletých bylin.
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047 CHRPA CHLUMNÍ
V dolních partiích světliny nad silnicí jsou během druhé poloviny května nápadné
modrofialové květy chrpy chlumní (Cyanus triumfettii). Dalšího ze zdejších zvláště chráněných druhů zařazených mezi
ohroţené. Chrpy rostou i na více
místech Velatické slepencové
stráně a nejpočetněji snad na
Santonu. Zvláště podél pěšiny
vedoucí nahoru ke kapličce ze
směru od mlýna. Další lze objevit
třeba v severním hřbítku dolů k
potoku nebo v poněkud niţších
partiích severního svahu za kapličkou. Jen nehojně i na skalním
útvaru Andělka nedaleko odtud
ve svazích nad Říčkou.
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048 ŠÍPÁK
Po obvodu výslunné světliny rostou teplomilné dříny obecné (Cornus mas) nebo
brsleny bradavičnaté (Euonymus verrucosa). Charakteristické jsou především duby. Některé z nich vykazují dokonce znaky teplomilného šípáku – dubu pýřitého (Quercus pubescens) zařazeného
mezi naše zvláště
chráněné
ohroţené
druhy dřevin. Jde o
menší
neplodící
stromky. Jinde ve
zdejších
územích
bychom tento teplomilný druh dubu
hledali marně.

Šípák se na rozdíl od
ostatních druhů dubů
vyznačuje mimo jiné
nápadně hluboce rozbrázděnou borkou –
kůrou.
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049 KLOKOČ ZPEŘENÝ
Teprve před několika roky bylo vysazeno více semenáčů ohroţeného klokoče zpeřeného (Staphylea pinnata) v niţších partiích severního svahu pod zdejší světlinou. Stejně
tak v horních partiích severního svahu vlevo podél pěšiny od areálu bývalého mlýna na
Santonu. Ještě stále jde o drobné jedince, které se nám jen ztěţí podaří nalézt. Navíc jsou
na první pohled k „nerozeznání“ od běţných semenáčů jasanu ztepilého (Fraxinus
excelsior). Uplynou ještě nějaké roky, neţ
výrazněji poporostou, dosáhnou plodnosti
a stanou se zajímavou ozdobou těchto
míst. Zvláště v souvislosti s jejich charakteristickými plody („korálky“), ze kterých
se odpradávna vyráběly růţence či náhrdelníky.
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050

ROZMANITOST

Druhová pestrost květeny zdejších slepenců je obrovská. Jen na Velkém hájku
přesahuje počet vyšších rostlin včetně dřevin 250 druhů. Kromě jiţ celé řady uvedených,
především významných nebo charakteristických, druhů zde lze nalézt desítky a desítky
druhů dalších. Především jde o druhy volných travnatých či skalnatých ploch s jen roztroušenými dřevinami. Ale nemálo jsou zde na rozdíl od většiny ostatních zdejších území
zastoupeny i druhy vázané na lesní prostředí.

Devaterník dvoubarvý
Helianthemum nummularium

Pelyněk ladní
Artemisia campestris
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Mařinka psí
Asperula cynanchica

Třezalka tečkovaná
Hypericum perforatum
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